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Tusványos: a romániai magyar koalíció esélyei és buktatói 

2011. július 20. - Krónika, transindex.ro 

Nem túl jók a kilátások arra, hogy létrejöjjön az együttműködés a romániai magyar 

politikai szféra szereplői között – ezt a következtetést lehet levonni azon beszélgetésből, 

amelyet szakértők részvételével tartottak az EMNT Jakabffy sátorban Tusványoson. Ifjabb 

Toró Tibor politológus vitaindítójában megállapította: a bejegyzésre váró Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) esélyeit jelentős mértékben nehezíti, hogy nem biztos, hogy Tőkés László 

EMNT-elnök népszerűsége átvihető az általa létrehozni kívánt politikai alakulatra. Székely 

István, a Jakabffy Elemér Alapítvány elnöke szerint a siker érdekében az EMNP-nek a jövő 

évi önkormányzati választáson szavazatmaximáló technikát kell alkalmaznia, vagyis 

minden olyan településen saját jelöltet kell indítania, ahol akár csak egy szavazatot is 

kaphat, mivel az így kapott voksokat felhasználhatja alkupozíciói erősítésére a parlamenti 

választások előtt. 

 

Tusványos – Ki lesz a polgármester Marosvásárhelyen? 

2011. július 20. - Darvas Réka - Erdély Ma, manna.ro, szekelyhon.ro 

Immár fél éve, hogy a marosvásárhelyi magyar politikai pártok (RMDSZ, MPP, EMNT) 

tárgyalóasztalhoz ültek annak érdekében, hogy a 2012-es helyhatósági választásokon közös 

polgármesterjelöltet indítsanak, ám jelen pillanatig még nem sikerült megegyezniük. A 

Bálványosi Szabadegyetemen Smaranada Enache, a Pro Európa Liga társelnöke, Vass 

Levente, orvos, Portik Vilmos, az EMNT Marosszéki Szervezetének elnökségi tagja, Jakab 

István, a Maros Megyei EMNT elnöke, László György, az MPP Maros Megyei 

szervezetének elnöke és Ölvedi Zsolt, az MPP Marosvásárhelyi szervezetének alelnöke 

beszámoltak az összefogás esélyeiről, és annak elvi feltételeiről, kiemelve, hogy a cél 

elérése érdekében vitathatatlanul szükségszerű a koalíció megalakítása, ami 

tulajdonképpen a marosvásárhelyi közösség által elvárt és járható út. 

 

Eltűnnek a határok az átalakuló közmédia műsoraiban 

2011. július 20. - MTI, Népszabadság Online, Erdély Ma 

Az átalakuló magyar közmédia híradásaiban egyre inkább eltűnnek majd a határok a 

magyarországi és a határon túli magyarok között - jelentette ki a magyar közmédia több 

vezető személyisége Tusnádfürdőn. Pásztor Zoltán, a Kossuth Rádió tartalom és 

innovációs igazgatója, valamint Ókovács Szilveszter, a Duna Televízió vezérigazgatója 

biztató eredménynek nevezték, hogy a határon túli magyar témákkal most már számos 

műsoruk foglalkozik, szinte mindegyik „keresztmetszetet” ad az erdélyi magyarság életéről 

is. Böröcz István, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) 

vezérigazgatója az MTI kérdésére elmondta: az MTI és az MTVA vezetése között napi 

szintű, komoly és intenzív egyeztetés folyik arról, hogyan nézzen ki a politikai határokon 

belüli és kívüli, de egymásra tekintettel lévő, szerves összefüggésben kialakítandó tudósítói 

hálózat. Ez nyilvánvalóan nagyon komoly tartalmi elemzéseket igényel, ugyanakkor 
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gazdálkodási kérdés is. Jó úton halad a koncepció véglegesítése, ez várhatóan a közeli 

hetekben, legfeljebb egy-két hónapon belül megtörténik - mondta a vezérigazgató. 

 

Tusványos: összmagyar összefogást sürgetett Semjén Zsolt 

2011. július 20. - MTI, Krónika, Erdély Ma, Szabadság, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Ha az RMDSZ és a többi erdélyi magyar politikai alakulat nem tud a saját pártpolitikai 

szempontjaiból engedni, nem lesz meg a parlamentbe jutáshoz szükséges öt százaléka a 

romániai magyarságnak. Ezért összmagyar összefogás kell – jelentette ki Semjén Zsolt 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a 22. Bálványosi Szabadegyetem és 

Diáktábor megnyitó előadásán Tusnádfürdőn. Az egyházi áldással kezdődött hivatalos 

megnyitón a politikus a magyar kormány nemzetpolitikai célkitűzéseit ecsetelve 

leszögezte: a kabinet alapfilozófiája, hogy minden nemzet egyszeri és megismételhetetlen, 

ezért az emberiség szegényebb lenne, ha a nemzetek eltűnnének. Semjén Zsolt kijelentette, 

hogy a szavazati jog és az állampolgárság egymástól elválaszthatatlan, a szavazati jog nem 

függhet az adófizetéstől. A Markó Béla által megfogalmazott kifogásokkal szemben, 

miszerint a könnyített honosításhoz nem szabadna szavazati jogot is adni, mivel ez azt 

eredményezheti, hogy az erdélyi magyarok azt hiszik: azzal, hogy a magyarországi 

választásokon leszavaztak, letudták állampolgári kötelezettségeiket, így a romániai 

voksoláson már nem vesznek részt, Semjén úgy vélte, nem a politikusoknak kell 

megmondaniuk, hogy szavazhassanak-e az erdélyi magyarok vagy sem. „Megadjuk a 

szavazati jogot, aztán ők majd eldöntik, hogy akarnak-e élni vele” – mutatott rá. 

 

Könnyített honosítás: eddig kétszázezer kérelmet nyújtottak be 

2011. július 20. - MTI, transindex.ro, Erdély Ma 

Régi adósságunkat törlesztettük az egyszerűsített honosítási kérelem lehetőségének 

biztosítása által - mondta Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár 

a 22. Tusványosi Szabadegyetemen. A kettős állampolgárság megszerzésének könnyített 

eljárása lehetővé teszi, hogy a Magyarország határain kívül élő magyarok tömegeit ne 

tekintsék többé idegennek az anyaországban, és egyértelműen kijelenthető, hogy a fél éve 

elkezdett folyamat a magyar államigazgatás legnagyobb sikerének tekinthető, tette hozzá a 

szakpolitikus. Wetzel Tamás miniszteri biztos felszólalásában a magyar állampolgárság 

megszerzésének 5-10 évvel ezelőtti és mostani lehetőségeit állította párhuzamba, majd a 

minisztériumi apparátus és a Demokrácia Központok közötti munkafolyamat 

összehangolásának körülményeiről, szakmai hátteréről tájékoztatta a hallgatóságot. 
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Kirekesztő Tusványos? 

2011. július 21. - Új Magyar Szó 

A 22. Bálványosi Nyári Szabadegyetem szervezői elhárítják ugyan azt a vádat, hogy az évek 

során a Tusványos néven ismert rendezvény kirekesztővé vált, ám a tábor első „politikai” 

napján csak a Fidesz meghívottjai és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 

képviselői vettek részt a különböző témákban szervezett kerekasztal-beszélgetéseken. A 

szabadegyetemről a jelek szerint idén távol maradnak a román politikusok is. Toró T. 

Tibor, az EMNT ügyvezető elnöke az Új Magyar Szó kérdésére elmondta, bíznak abban, 

hogy Kelemen Hunor RMDSZ-elnök elfogadja a meghívást, és eljön Tusnádfürdőre. 

 

A legtöbben a Székelyföldről kérték a magyar állampolgárságot 

2011. július 21. - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, Duna TV, hirado.hu 

Tusnádfürdőn egy külön fórumon számoltak be a honosítás félévi helyzetéről. Csaknem 

120 ezer határon túli magyar igényelt eddig magyar állampolgárságot. A legtöbben a 

Székelyföldről kérték: a kérelmek 40 százalékát Csíkszeredán adták be, ahol már csak 

jövőre lehet előjegyzést kérni. Nincsenek sorbaállások, hiszen pontosan tudnak időpontot 

adni az ügyfeleknek és a feldolgozás is folyamatos, hiszen a több mint 100 ezer beadott 

kérelem közül már 60 ezret el is bíráltak – közölte Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért 

felelős helyettes államtitkár. Korábban 4500 kérelem volt évente, most 200 ezerrel 

számolnak. A kérelmezők több mint fele 21 és 40 év közötti határon túli magyar. 

 

Nem létezhet erős nemzet sikeres cigányintegráció nélkül 

2011. július 21. - MTI, Magyar Nemzet Online 

Balog Zoltán társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkár a Bálványosi Nyári 

Szabadegyetem és Diáktáborban tartott előadásában kifejtette, hogy a magyarországi 

cigánypolitika fontos nemzetstratégiai kérdés. Szerinte a magyarság jövőbeni jóléte 

szempontjából ugyanis döntő jelentősége van annak, hogy miként alakul a cigányság élete, 

különös tekintettel a demográfiai tényezőkre. Emlékeztetett arra, hogy bizonyos 

időszakokra jellemző volt a magyar többség és a roma kisebbség békés együttélése. Ha ezt 

sikerül most is megvalósítani, az hozzájárul a magyar nemzet erősödéséhez – fűzte hozzá, 

leszögezve: egy erős nemzet elképzelhetetlen sikeres cigányintegráció nélkül. Ennek a 

kérdésnek van Kárpát-medencei dimenziója is – mondta Balog Zoltán. A határainkon 

kívül élő magyar közösségeknek ugyanis részben szerves, részben elkülönült részei a 

magyar ajkú cigányok, akik magyarnak tartják magukat – állapította meg, utalva arra is, 

hogy számos helyen – főleg Erdélyben – azért sikerült megmenteni a magyar nyelvű 

oktatást, mert a cigányok igénylik azt. Persze vannak olyan helyek is, ahol a magyarok 

éppen a cigány többség miatt viszik el román vagy szlovák nyelvű iskolába a gyermekeiket. 
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Bemutatták az Erdélyi Magyar Néppárt programtervezetét Tusnádfürdőn 

2011. július 21. - MTI, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Szabadság, Krónika, Új Magyar Szó 

Az Erdélyi Magyar Néppárt kezdeményezői mindenképpen megfellebbezik a párt 

bejegyzését elutasító bírósági döntést, ha annak indoklását írásban is megkapják – mondta 

Tusnádfürdőn Toró T. Tibor, az EMNP ideiglenes elnökségének elnöke. Elmondta: a 

bejegyzés alatt álló párt a temesvári protestáló szellemet tekinti programja eszmei 

kiindulópontjának. Ezzel utalt arra, hogy az új szervezet Tőkés Lászlónak, az EP 

alelnökének, az EMNT elnökének a szellemiségét szeretné képviselni. Toró T. Tibor szerint 

az EMNP az erdélyi magyar politikai szervezetek közötti verseny és az összefogás helyes 

arányát szeretné meghonosítani, vissza szeretné hozni a konszenzusra törekvő 

döntéshozatalt az erdélyi politikába. Az erdélyi magyar közösségnek szánt források 

elosztásában az EMNP az együttes döntési eljárások intézményesítését szeretné elérni. Az 

EMNP Románia közigazgatási átalakítását az aszimmetrikus regionalizmus alapján képzeli 

el. Mint elhangzott, ez csakis akkor lehetséges, ha Románia küszöbön álló alkotmányos 

reformja lehetőséget nyit erre. Toró felvázolta a párt készülő programjának öt alapértékét. 

Ezek: a szabadság, a család, a hagyomány, a magyar nemzethez tartozás, valamint a 

kereszténység morális értékeit magába foglaló demokrácia. 
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Román lesz, aki erdélyinek vallja magát 

2011. július 22. - Bálint Eszter - Krónika 

Bár hivatalos megállapodás nincs az EMNT és az RMDSZ között, a két szervezet 

népszámlálási munkacsoportjai már most folyamatosan egyeztetnek az összeírással 

kapcsolatos teendőkről – árulta el a Bálványosi Szabadegyetem népszámlálásról szóló 

csütörtöki beszélgetésén Demeter Szilárd, az EMNT népszámlálási munkacsoportjának 

vezetője. Mint részletezte, Toró T. Tibor, az EMNT ügyvezető elnöke levélben fordult 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnökhöz, kérve, hogy az összeírás kérdése semmiképpen ne 

képezze politikai csatározások témáját. A szövetségi elnöktől még nem érkezett válasz, 

azonban Demeter bizakodó, hiszen – mint fogalmazott – mindenkinek az az érdeke, hogy 

minél  többen vallják magyarnak magukat októberben. 

 

Tusványos – Németh Zsolt: autonómia lesz, előbb vagy utóbb 

2011. július 22. - Balogh Levente - Krónika, transindex.ro 

Erdély az egész kárpát-medencei magyar autonómiastratégia szempontjából kulcskérdés: 

az erdélyi magyarság nagy szolgálatot tesz az egész magyar közösségnek, ha itt sikerül az 

autonómia terén áttörést elérni – jelentette ki Németh Zsolt külügyi államtitkár a 

Bálványosi Nyári Szabadegyetemen. Az Autonómia változó feltételei című nemzetpolitikai 

kerekasztal-beszélgetésen több kárpát-medencei magyar kisebbségi párt vezetője mellett 

Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke is részt vett. 

 

Kelemen Hunor elmegy Tusványosra, Traian Bãsescu jelenléte még 
bizonytalan 

2011. július 22. - Új Magyar Szó 

A nyári egyetem utolsó két napjára is tartogattak izgalmas előadásokat a szervezők. 

Pénteken a Kárpát-medencei magyar szervezetek vezetői tárgyalják meg a Fősátorban egy 

nemzetpolitikai kerekasztal keretében az autonómia változó feltételeit. Az ÚMSZ 

érdeklődésére Debreczeni Hajnal sajtótanácsos megerősítette, hogy a beszélgetésen részt 

vesz Kelemen Hunor RMDSZ-elnök is, akinek jelenlétét a tábor kezdetekor a szervezők 

még bizonytalannak tartották. Ugyanakkor továbbra is homály fedi, hogy a Tusványos 

záró-momentumának számító szombat délelőtti „Orbán-koncerten” a magyar 

miniszterelnök kinek a társaságában lép fel. Korábban Sándor Krisztina tusványosi 

főszervező arról tájékoztatta az ÚMSZ-t, hogy „fejünk fölött zajló egyeztetések folynak 

Budapest és Bukarest között”. 

 

Semjént támadja a PSD 

2011. július 22. - Rostás Szabolcs - Krónika 

A román Szociáldemokrata Párt (PSD) egyik vezető politikusa felrótta a bukaresti 

hatóságoknak, hogy nem reagáltak Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes területi 
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autonómiát szorgalmazó tusnádfürdői beszédére. Lia Olguţa Vasilescu, az ellenzéki 

alakulat szakosztályainak szóvivője rendkívül súlyosnak nevezte a budapesti politikus 

kijelentését, amelyet szerinte az államelnöki hivatalnak és a kormánynak nem lenne 

szabad szó nélkül hagynia. A Bálványosi Szabadegyetem szerdai nyitó előadásában Semjén 

határozottan állást foglalt az autonómia mellett, amelyet – mint fogalmazott – a román 

sajtó egyfajta fantasztikus, irreális követelésnek állít be. „A magyarok soha nem kértek 

olyat, amelyre Európában már ne lenne példa. Az erdélyi magyaroknak nem szabad 

lemondaniuk a Székelyföld autonómiájáról, amely mellett a jelenlegi kormány nagyon 

elkötelezett” – hangoztatta a kormányfő-helyettes. 

 

Felmérés Tusványoson - meglepő az erdélyiek véleménye 

2011. július 22. - stop.hu 

Rosszul érinti az erdélyi magyarokat, hogy a Fidesz és KDNP az egyszerűsített 

honosításhoz a tervek szerint szavazati jogokat is mellékel. Négyötödük számára ez 

egyáltalán nem tartozott az elvárások közé. Attól tartanak, hogy a magyarországi 

lakóhelyhez nem kötött választójog a következő országgyűlési választások előtt politikai 

konfliktusokhoz vezethet a határokon belül és túl élők között. A domináns álláspont a 

választójogot magyarországi belpolitikai indíttatásúnak véli. Az információt egy, a magyar 

állam megbízásából végzett felmérés készítői osztották meg a STOP-pal Tusnádfürdőn. A 

felmérés egy kiterjedtebb kutatás része, a Bálványosi Diáktábor és Szabadegyetem 

részvevői között szondázták a véleményeket. A rendezvényen nem megjelenő Traian 

Basescu román államfő ugyanitt 2009-ben kategorikusan kizárta az etnikai alapú kollektív 

autonómiát. Egy - névtelenséget kérő - bukaresti magyar politikai elemző Tusnádfürdőn a 

STOP-nak ezt azzal magyarázta, hogy egyetlen román politikai szereplő sem adná a 

támogatását egy de jure is magyar állampolgárok vezette autonóm entitás létrejöveteléhez 

Erdély keleti csücskében. Szerinte ez a kettős állampolgárság megkönnyítésével végképp 

lehetetlenné vált, és noha a magyar kormány, valamint a magyar politikai szervezetek 

retorikában még képviselik, valójában már lemondtak az ügyről. 

 

Szász szerint az MPP égisze alatt kellene létrejönnie a nemzeti oldal 
összefogásának 

2011. július 22. - transindex.ro 

A nemzeti oldal összefogását szorgalmazó üzenetet fogalmazott meg az EMNP-t 

kezdeményezők felé Tusnádfürdőn Szász Jenő. A Magyar Polgári Párt elnöke azt tervezi, 

hogy a megerősödött „nemzeti oldal” együttes erővel lép fel a jövő évi választásokon az 

RMDSZ-szel szemben, és megdönti a szövetség egyeduralmát a romániai magyarság 

parlamenti képviseletét illetően. Szász elmondta, a néppárt kezdeményezőinek nem kell 

idegeskedniük, hiszen az EMNP bejegyzése nélkül is megvalósul a politikai pluralizmus a 

romániai magyar politikában. „Bal oldalon ott van a hatalmat birtokló, azzal visszaélő 

RMDSZ, a jobb oldalon pedig a nemzeti értékeket valló MPP. Ezzel a felállással megvalósul 
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a politikai pluralizmus, így huszadlagos az, hogy az EMNP-t bejegyzik-e vagy sem” - 

fogalmazott, majd hozzátette, Tőkés Lászlót ki kell szabadítani az RMDSZ fogságából, 

hiszen neki a nemzeti oldalon, az SZNT és az MPP mellett van a helye. 

 

Tusványos – Román közigazgatási reform 

2011. július 22. - Erdély Ma, MTI, Krónika 

Romániában hagyománya van az „intellektuális államcsínyként" végrehajtott közigazgatási 

reformoknak – állapította meg Bakk Miklós politológus pénteken Tusnádfürdőn. 

Kifejtette: a sikeres regionális államok, mint Olaszország, Spanyolország és Nagy-

Britannia az aszimmetrikus regionalizmus elve alapján alakították ki regionális 

berendezkedésüket. Ez az elv lenne alkalmas Székelyföld autonómiájának a biztosítására is 

– mondta. Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke úgy vélte: 

elfogadhatatlan, hogy az új, nagyobb közigazgatási egység építőkockái is a jelenlegi megyék 

legyenek. Úgy vélte: ha Kovászna, Hargita és Maros megyékből jönne létre a székelyföldi 

területi autonómia, a magyarság ezen belül is csak a lakosság 57 százalékát tenné ki, és 

előbb-utóbb ott is kisebbségbe szorulna. Elmondta: az SZNT olyan székely régióért száll 

síkra, amely a történelmi Székelyföld határait tekinti irányadónak. 

 

Tusványos - KMKSZ: a magyar közösség talán legnehezebb helyzetben most 
van Ukrajna függetlenné válása óta  

2011. július 22. - MTI, Kárpátalja Ma 

A 22. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor „Az autonómia változó feltételei” 

című előadásán Brenzovics László, a KMKSZ alelnöke úgy vélte, a magyar közösség talán 

most van a legnehezebb helyzetben Ukrajna függetlenné válása óta. Az épülő autokrata, a 

politikai hatalmat az elnök személye körül központosító nemzetállamban, a sajtó által 

tanúsított magyarellenes hisztériakeltés, a magyar gyerekek beiskolázási arányainak 

csökkenését eredményező új jogszabályok által meghatározott helyzetben valóban házról 

házra kell harcot vívni minden magyar iskolásért, a magyar közösség, és mindeddig 

megszerzett jogainak megőrzésére kell törekedni – fejtette ki. 
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Orbán Viktor Tusványoson: sikeres állam csak erős nemzettel képzelhető el 

2011. július 25. - MTI, Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, manna.ro, szekelyhon.ro, 

Szabadság, Új Magyar Szó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Népszava 

Az erdélyi magyar pártok, szervezetek egységes fellépésének szükségességét hangsúlyozta 

Orbán Viktor a hétvégén Tusnádfürdőn, ama meggyőződését fejezve ki, miszerint a 

magyar nemzet akkor lesz erős, ha az összes határon túli területen a magyar közösségek 

képesek egységet mutatni. A 22. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor szombati 

záróelőadásában a magyar miniszterelnök a Tusványos idei mottójára – „Összenő, ami 

összetartozik” – utalva elmondta, a kormány által véghezvitt korszakváltás legfontosabb 

következménye lesz a magyar nemzet összenövése. Tőkés László, az Európai Parlament 

alelnöke szerint Romániában nem többség és kisebbség közötti párbeszédre, hanem 

egyenrangú nemzetek közötti tárgyalásra, megegyezésre van szükség, a magyarság pedig 

jogokat kér az elvesztett területért cserébe. Az elmúlt két évvel ellentétben az idei 

Tusványoson nem vett részt Traian Băsescu, de kiderült: folyik a román államfő őszi 

budapesti látogatásának előkészítése. 

 

Tőkés László: „Területekért jogokat!” 

2011. július 23. - Mészáros Tímea - tusvanyos.ro 

A Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor zárónapján mondott beszédet Tőkés 

László. Kiemelte, hogy „húsz év alatt semmilyen tartós eredményt nem sikerült elérni 

Romániában, az ország még mindig posztkommunista korszakát éli.” Hozzátette, hogy az 

elmúlt húsz év alatt az erdélyi magyarságnak keveset sikerült megvalósítania. „Az európai 

és a világméretű válságot tetézi az erkölcsi válság. "Nem volt időnk szembenézni a 

kommunista múlttal. Se autonómiánk, se államilag finanszírozott magyar egyetemünk 

nincsen.” Kitért az EMNT bejegyzésének elutasítására is. Az indoklásban az állt, hogy z 

alakulat az alapvető emberi és közösségi jogokért küzd, ez pedig ellentétes a 2003/14-es 

párttörvénnyel, illetve nem a nemzeti érdekek, hanem csak egy közösség szolgálatát tűzte 

ki célul. Tőkés László erre úgy reagált, hogy „Ez súlyosan diszkriminatív, 

antidemokratikus, és abszurd argumentáció. Az a hibánk, hogy magyarok vagyunk? Adjuk 

fel az identitásunkat ahhoz, hogy pártot alapítsunk? Azt kérjük a román féltől, hogy üljünk 

le egy tárgyalóasztalhoz és nem mint többség a kisebbséggel, hanem mint nemzet a 

nemzettel vitassuk meg ezt a kérdést.” 

 

Orbán a Sapientia akkreditációjáról: mondják el Önök, mit segíthetünk, és 
megtesszük 

2011. július 23. - transindex.ro 

Mintegy egy órán keresztül válaszolt a közönség kérdéseire a 22. Bálványosi Nyári 

Szabadegyetem és Diáktábor záróelőadásának végén Orbán Viktor és Tőkés László.  
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Azokra a felvetésekre, amelyek a magyar kormány segítségét kérték a Sapientia 

akkreditációjának előmozdítására, illetve a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetem magyar tagozatának megerősítésében, a magyar kormányfő azt válaszolta: 

minden eszköz rendelkezésre áll a segítségnyújtáshoz, csak kellene tudjuk, mit tegyünk. 

„Románia nem adta meg Önöknek az önálló magyar egyetemet, a saját gyerekünk a 

Sapientia, találják ki a kari tanácsban és mondják el Önök, mit segíthetünk, és mi 

megtesszük” – fogalmazott. Ugyanígy a MOGYE esetében is segítenek, csak jó lenne, ha az 

ott tanító professzorok részéről érkezne ilyen értelmű megkeresés. Ne Budapestről 

mondjuk meg, mi a baj – minden beavatkozás, amely az érintett meghallgatása nélkül 

történik, káros lehet – tette hozzá. 

 

Orbán: nem jött el a pillanat, hogy Basescuékkal a régióátszervezésről 
tárgyaljunk 

2011. július 23. - transindex.ro 

Tárgyaltak-e Traian Basescuval a régiósításról? – kérdezte az egyik résztvevő a magyar 

kormányfőtől a 22. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor záróelőadásának végén. 

A román állam területén belül tervezett regionális átszervezés kérdéséről „azt tudom 

mondani Önöknek, nem jött el még a pillanat, amikor a magyar kormánynak meg kell 

nyilvánulnia” – mondta Orbán Viktor. Egyelőre a romániai magyaroknak kell világos 

álláspontot kialakítaniuk, és azt kellő súllyal megjeleníteniük a román állam felé – tette 

hozzá. Egy későbbi szakaszban lehet aktuális a magyar kormány álláspontjának 

kinyilvánítása, addig is a kormányfő leszögezte, semmiféle eszköz- és erőlatolgatásba nem 

megy bele a kérdés kapcsán. 

 

Orbán Viktor az anyaországon kivüli magyar vezetőkkel tárgyalt 
Tusnádfürdőn 

2011. július 24. - MTI, Erdély Ma, Krónika 

A legfontosabb nemzetpolitikai kérdéseket tekintette át Orbán Viktor miniszterelnök 

határon túli magyar vezetőkkel szombaton Tusnádfürdőn; különös hangsúlyt helyeztek a 

kedvezményes honosítás és a szavazati jog kérdésére. Orbán Viktor az RMDSZ, az EMNP, 

a VMSZ, a KMKSZ és az MKP vezetőivel találkozott. A jelenlévők egyetértettek a határon 

túli magyarok szavazati jogának biztosításában, megállapították, hogy szervezeteik és a 

magyar kormány egyeztetési mechanizmusának jelenlegi intézményrendszere megfelelően 

működik. Kívánatosnak tartják, hogy az idei tusványosi jelmondat (Összenő, ami 

összetartozik) alapján a nemzetrészek közötti együttműködés a magyar állampolgársági 

kérdésen túlmenően is előrehaladjon. 
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Kivel van jóban a magyar kormány határon túl? 

2011. július 23. - transindex.ro 

„Kivel van jóban” a magyar kormány a határon túli magyar politikai szervezetek közül, az 

EMNT-vel, az MPP-vel, az RMDSZ-szel? Orbán Viktor magyar kormányfő a 22. Bálványosi 

Nyári Szabadegyetem és Diáktábor záróelőadásának végén a közönségből érkező kérdésre 

kifejtette: akkor leszünk erősek, ha az összes határon túli területen a közösségek 

összefognak, egységet tudnak mutatni, „ezért minden olyan törekvést támogatunk, ami az 

egység felé vezet”. Ugyanakkor vannak olyan helyzetek, például Romániában is, amikor az 

egységen belül bizonyos részek „már nem érzik jól magukat”; amikor egy szervezet nem 

tud súlyával arányos módon befolyást gyakorolni a közös érdekérvényesítésre. Ezért 

következett be a romániai magyar érdekképviseletben a dezintegráció. A magyar kormány 

és a Fidesz ezért nem szervezeti formákat támogat. Az egység felé egy nagy egységbe való 

szerveződés is, ám egy szétválás utáni összeszerveződés is elvezethet. 
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Román-magyar kártyajáték: mindannyian "păcălici"-ek vagyunk 

2011. július 24. - transindex.ro, Erdély Ma, MTI, manna.ro, Szabadság 

Az utóbbi időben a székelyekkel és Székelyfölddel kapcsolatos „felvilágosító” tévés 

műsoráról a magyar közönség számára is széles körben ismertté vált Valentin Stan 

professzor előadása dominálta Tusnádfürdőn A „magyar kártya” – a román-magyar 

viszony depolitizálásának esélyei című beszélgetést, amelyen Szilágyi Zsolt ideiglenes 

EMNT-elnök és Eckstein-Kovács Péter RMDSZ-es politikus, Traian Băsescu elnök 

tanácsadója voltak az ellenfelei. „Not in your lifetime” – válaszolta az előadó arra a 

kérdésre, lehet-e depolitizálni a román-magyar viszonyt. Traian Băsescut szeretik a 

székelyek, pedig a kisebbségi törvényt a régióátszervezési elképzelésével egy „csomagban” 

akarja lenyomni a torkotokon, provokált Stan.  

 

Lehetne érdemi párbeszéd az RMDSZ és az EMNT között 

2011. július 24. - Erdély Ma, Duna Tv 

Meglehet-e tisztítani a pártpolitikai sallangoktól az autonómia ügyét, tette fel a kérdést az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke Tusványoson. Toró T. Tibor szerint az 

önrendelkezéshez vezető úton erős fundamentumra épülő nemzeti konszenzus 

megteremtése szükséges, egyfajta stabilitási egyezményt kellene kötni az erdélyi politikai 

és civil szervezetek között, meghatározva egy nemzeti minimumot, amely mindenek felett 

áll. Toró úgy fogalmazott: „az RMDSZ egyelőre kivár, amióta elindítottuk az Erdélyi 

Magyar Néppárt bejegyzését, azóta igencsak elhidegültünk, vagyis megszakadt a konkrét 

tárgyalás közöttünk…”. 

 

Székelyföld fejlesztését Székelyföldről irányítsuk 

2011. július 24. - Erdély Ma 

Székelyföldi fejlesztési stratégiák témában tartott előadást Borboly Csaba és Tamás 

Sándor, Hargita és Kovászna megye tanácselnöke, Papp Előd, az EMNT alelnöke, valamint 

Albert Tibor, Tusnádfürdő polgármestere Kolumbán Gábor egyetemi tanár moderálásával 

a Bálványosi Nyári Szabadegyetem negyedik napján. Borboly Csaba szerint hálózatos séma 

szerint kell fejleszteni Székelyföldet. Utalva Tamás Sándor gondolatmenetére, miszerint 

Székelyföldnek nincs kimondott központja, Borboly Csaba szerint nem is kell, hogy legyen, 

mert Székelyföld ereje az összefogásban van. A három B, vagyis Bukarest, Budapest és 

Brüsszel nélkül is van jövőképe Székelyföldnek. Azt kell elérnünk, hogy ne függjünk 

senkitől. El kell higgyük magunkról, hogy külső segítség nélkül is meg tudunk élni. 

Természetesen, nem kell elszakadnunk a környezetünktől, továbbra is kapcsolatban kell 

lennünk a három B-vel, de a kezdeményezés tőlünk kell jöjjön, és elsősorban mi kell 

megmondjuk mit és hogyan szeretnénk – fejtette ki Borboly. 
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Együttműködésre ítélve 

2011. július 25. - Bálint Eszter - Krónika 

A székelyföldi megyék és az érdekvédelmi szervezetek közötti kooperáció szükségessége 

határozta meg a vezérfonalát a Székelyföld-fejlesztési stratégiák című panelnek pénteken a 

22. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor keretében. Ezt megelőzően mutatták be 

az EMNT által kidolgozott Mikó Imre-terv vitairatát, amely egyszerre próbál megoldást 

találni a Székelyföld, a Partium és Belső-Erdély gazdasági fejlődésére. Mint kiderült, a 

program kezdeményezői tudatában vannak annak, hogy tervük csak abban az esetben 

vihető sikerre, ha mögötte egyrészt megteremthető a romániai magyar nemzeti közösség 

lehető legteljesebb szakmai és politikai összefogása, másrészt sikerül azt elfogadtatni a 

többségi román társadalom képviselőivel is. 

 

Tusnádi Orbán-koncert és EMNP-s turpisságok 

2011. július 25. - Új Magyar Szó 

“Az elmúlt éveknél alacsonyabb érdeklődés mellett zajlott Tusványoson Orbán Viktor és 

Tőkés László közös fellépése. Akik azonban ott voltak a szombati eseményen, nem 

csalódtak várakozásaikban: Orbán és Tőkés ezúttal is „kitett magáért”. Eközben az Új 

Magyar Szónak és a Jurnalul Nationalnak az Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzési 

procedúrája kapcsán folytatott tényfeltáró akciója újabb „turpisságra” derített fényt: 

nemcsak az aláírások hamisak, hanem a bukaresti listákon szereplő nevek is légből 

kapottak. Az EMNP illetékesei silentio stampát hirdettek az ÚMSZ-szel szemben, és 

fontolgatják, hogy „hitelrontásért” beperelik a lapot” – olvasható az Új Magyar Szó 

címlapján. 

 

Erős álom 

2011. július 25. - Ágoston Hugó - Új Magyar Szó 

A bukaresti Új Magyar Szó hétfői vezércikke szerint Tusványoson „ugyanazok az ismert 

megállapítások, jobbára közhelyek hangzottak el, amelyekkel a magyar jobboldali 

kormány jó ideje szerencsélteti Európát, meg bennünket is, valahányszor Tusványos 

bekapcsolja a nemzeti és autonómia-imamalmot. Ennél is kényesebb helyzetbe kerülhet 

azonban a kritikus hajlamú sajtós, ha kiderül (mert kiderülhet), hogy a román fél – 

választási megfontolásból, beidegződései okán – a hétvégi hegyi beszédek miatt idén a 

látszatbarátságból nyílt ellenségeskedésbe vált át. Ebben az esetben mégoly tartásos 

észrevételeink könnyen labanckodásnak, nemzetárulásnak minősülhetnek”. Ágoston Hugó 

úgy fogalmaz, hogy „lebegés volt ez a tábor is az elvont tervek habos tetején, 

ünneprontásként a sikerületlen pártbejegyzéssel”. 
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Összenő? 

2011. július 25. - Sike Lajos - Új Magyar Szó 

Sike Lajos szerint „soha nem jutott eszembe, hogy valamilyen papír, netán parlamenti 

határozat kellene igazolja azt, ami számomra természetes: a magyar nemzet része vagyok, 

még akkor is, ha Trianon Romániába kényszerített. Mert azt sem kell törvénybe iktatni, 

hogy a Nap reggel felkel és este lenyugszik! Aki törvényt hoz róla, valami mögöttes célja 

van, nemde?”. A szerző leszögezi: „ha tartalmát el is fogadom, cinikusnak tűnik az 

Összenő, ami összetartozik felirat a tusványosi fősátoron, akkor, amikor a főszervező, a 

pesti kormánypárt nem támogatja a legnagyobb befolyással (és szavazati megerősítéssel) 

rendelkező erdélyi magyar pártot! Világos: úgy kíván egyesíteni bennünket, ha az ő 

engedelmes nyájába terelődünk. Ami, merjük kimondani, inkább a diktatúrához 

hasonlít!”. 

 
  2

0
1

1
. 0

7
. 2

5
.,

 h
é

tf
ő

 

http://maszol.ro/velemeny/osszeno_2011_07_25.html


 

 

 

 

 

 
15 

 

 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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